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Investigador de Coimbra lidera novo
estudo europeu sobre doença de
Parkinson
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Santa Maria e Pulido Valente compram exames oncológicos ao
IPO
Quatro mil frangos abatidos devido a surto de gripe aviária

15 Dezembro 2014 Luís Pereira de Almeida, do Centro de Neurociências e Biologia
Celular de Coimbra, vai liderar um estudo europeu sobre as doenças de Parkinson e de
Machado-Joseph, anunciou a Universidade de Coimbra. Observador » DD »

Poluição: o branco do Taj Mahal está a ficar castanho

Português lidera investigação europeia sobre doenças de
Parkinson e de Machado-Joseph

Aves têm nova árvore da vida sustentada na genética

Investigador de Coimbra lidera novo estudo europeu sobre doença
de Parkinson

15 Dezembro 2014 O investigador Lu?s Pereira de Almeida, do Centro de Neuroci?ncias
e Biologia Celular (CNC) da Universidade de Coimbra (UC), foi escolhido para liderar um
novo projeto europeu de identifica??o de potenciais alvos terap?uticos nas doen?as de
Parkinson e Machado-Joseph, aprovado pelo Programa Comunit?rio 'Joint Programme Neurodegenerative Disease Research' (JPND). Al?m da equipa portuguesa, constitu?da
por duas dezenas de investigadores, Lu?s Pereira de Almeida vai tamb?m coordenar
equipas de investigadores da Universidade do Luxemburgo e da Universidade Paris
Descartes. O projeto, intitulado ‘SynSpread’, tem a dura??o de tr?s anos e um or?
amento global de 750 mil euros, e pretende compreender o papel da migra??o de prote?
nas envolvidas nestas duas doen?as incur?veis. O investigador do CNC real?a que “a
investiga??o visa estudar a intera??o que a autofagia (mecanismo de limpeza no interior
da c?lula) estabelece com a secre??o de exossomas (ves?culas expelidas pelas c?
lulas), e como contribuem para a difus?o da doen?a a outras c?lulas do c?rebro”. “A
nossa investiga??o ser? realizada em neur?nios de doentes com Parkinson e MachadoJoseph, e recorrer? a t?cnicas de neuroimagem para mapear o caminho que as prote?
nas percorrem no contexto da autofagia e secre??o de exossomas no c?rebro. Os
resultados desse mapeamento poder?o contribuir para prevermos a progress?o das
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doen?as neurodegenerativas”, explica o tamb?m docente da UC. {loadposition pubtv}O
programa JPND ? a maior iniciativa global de combate ?s doen?as neurodegenerativas,
tendo como objetivo fomentar a descoberta das causas e tratamentos destas
patologias. PT Jornal »
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